МИ ТУТ ДЛЯ ВАС

КОНТАКТНІ ДАНІ

Пропозиції Центру батьків і дітей призначені для вас як
(майбутніх) батьків із дітьми віком від 0 до 3 років. Не має
значення, чи відвідує ваша дитина цей заклад.

Будь ласка, зв‘яжіться з нами. Ми будемо раді
повідомити вам пронаявні пропозиції.

Приходьте до нас або зв‘яжіться з нами, якщо:
▪ ви бажаєте спілкуватися з іншими батьками в подібних
ситуаціях і підтримувати один одного;
▪ у вас є питання чи ви турбуєтеся щодо розвитку вашої
дитини;
▪ у вас є питання, що стосуються вашої сімейної, професійної
або соціальної ситуації.
Чекаємо на вас та вашу дитину!

РАНННЯ
ДОМОПОГА В
ЦЕНТРІ БАТЬКІВ І
ДІТЕЙ В

Більш детальну інформацію про всі
Центри батьків і дітей Мангейма, а також
про ранню допомогу можна знайти за вебадресою: www.mannheim.de/fruehehilfen

ELTERN-KIND-ZENTREN
Будемо вдячні ЗА фінансову підтримку:
Рахунок для пожертв “Frühe Hilfen”, банк
Sparkasse Rhein Neckar Nord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX
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ШАНОВНІ БАТЬКИ

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ

ПРО НАС

Як мати або батько, навіть якщо ви тільки починаєте свій
шлях у такій якості, ви бажаєте забезпечити своїй дитині
належне виховання і створити хороші передумови для її або
його майбутнього життя.

Різноманітні й орієнтовані на потреби дітей та їх матерів чи

У команді Центру батьків та дітей працюють фахівці різних

батьків.

спеціальностей. За запитом організовуються індивідуальні

Догляд за дитиною ставить нові задачі та створює певні
труднощі.
Наші фахівці у Центрі батьків та дітей уважно вислухають усі
ваші занепокоєння. Вони надають консультації, зокрема, з
питань виховання, здоров‘я, розвитку, а також з соціальноправових питань.
Центр батьків і дітей, перш за все, надає простір і час для
зустрічей, спілкування, мотивації, ігор та навчання.
Центр батьків і дітей відкритий для всіх МАТЕРІВ або
батьків із дітьми віком від 0 до 3 років чи майбутніх батьків,
незалежно від їх національності, вірувань і культури.

консультації.
Наприклад:
▪ Відкриті зустрічі/відкриті «групи повзання»
▪ Групи для батьків та дітей
▪ Кафе для батьків та дітей
▪ Тематичні сніданки
▪ Спільне приготування їжі
▪ Прогулянки
▪ Дитячий масаж
▪ Пропозиції щодо творчості для батьків
▪ Консультування батьків
Пропозиції є безкоштовними та добровільними.

▪ Ви можете звернутися до контактних осіб на місцях:
навчального персоналу і керівництва закладу.
Навчальний персонал розробляє пропозицію у співпраці
з іншими фахівцями і надає консультації з навчальних
питань.
▪ Психолог* в консультаційному центрі з питань
виховання надає поради щодо розвитку дитини і
відповідає на питання про виховання та інші теми.
▪ Фахівець дитячої та підліткової медичної служби
інформує та консультує з питань здоров‘я та годування.
▪ Фахівець районної соціальної служби консультує про
можливість надання допомоги молоді або підтримки в
інших сферах.
Усі фахівці зв’язані зобов’язанням дотримуватися
конфіденційності.

